دانشکده مهندسي
گروه برق

پاياننامه کارشناسي

گرايش :کنترل
عنوان :

ساخت و کنترل مبدل بوست دوبل تک سوئیچی
استاد راهنما :دکتر فرشاد مریخ بیات
نگارش :محمودرضا صمیمی هشجین
شهريور5931

قدر دانی و سپاس…
حمد وسپاس بی پایان ذات بی نیاز معبودی را که ذکرش تجلی دل عاشقان و آرام بخش قلب عارفان است.
شکر وسپاس خداوند سبحان را که با افاضه ی فضل جوشان در وجود بندگان حقیرش قدرت اندیشیدن،
آموختن و تفکر و درک را به ودیعه نهاد و موهبت انجام این پژوهش را به بنده ارزانی داشت.
انجام هر پژوهشی به همکاری افرادی عالم،باتجربه ودلسوز نیازمند است لذا بر خود فرض می دانم که مراتب
سپاس و امتنان خود را به استادان و بزرگوارانی که در طول این دوره تحصیلی از محضرشان کسب فیض
نموده ام اظهار کنم.
از محضر استاد گرامی و دانشمند جناب آقای فرشاد مریخ بیات که به عنوان استاد راهنما نظارت و اشارت
ایشان چشم انداز های جدیدی را در برابر دیدگانم گشود و حقیر را سخاوتمندانه در انجام تدوین این پژوهش
یاری رسانده اند تشکر و سپاس گزاری می نمایم.
و در پایان از خانواده مهربانم و همه گرانقدران که پشتیبانم بوده اند از درگاه پروردگار متعال سالمت و
بهروزی را خواستارم.
ومن ا… التوفیق
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چکیده

این مقاله به مبدل های افراینده  DC-DCکه به طور ویژه و خاص برای کنترل  dc-interfaceمابین
منابع مختلف و مبدل  DC-ACبرای شبکه الکتریسیته هستند ،می پردازد.مبدل پیشنهادی ترکیبی از یک
مبدل بوست دو طبقه همراه با یک جفت سلف می باشد و این مبدل گین ولتاژ  DCرا با نسبت بهینه و با
فشار ولتاژ ضعیف بر روی سوییچ تقویت می کند.
عالوه بر این انرژی ذخیره شده در سلف های اولیه و ثانویه از طریق سلف تزویج به خازن خروجی تخلیه
می شود .آنالیز جزییات عامل اصلی و حالت ماندگار مدار پیشنهادی و حالت های مختلف ،حالت عملکرد
 CCMو حالت شرایط مرزی در ادامه مورد بحث قرار میگیرد.
برای مثال یک نمونه مدار که قابلیت افزایش ولتاژ تا  21برابر را دارد اجرا خواهد شد.
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فصل اول
مقدمه ای بر مبدل های DC-DC

 -1-1مقدمه
تبدیل ولتاژ ثابت  DCبه ولتاژ ثابت  DCدیگر را چاپر یا  DC-DC CONVERTERمی نامند .چاپر
وسیله ای است که بصورت مستقیم  DCرا به  DCتبدیل می کند  ،مبدل های  DC-DCمی توانند جهت
افزایش یا کاهش پله ای ولتاژ های ثابت بکار گرفته شوند و به طور عمده در منابع تغذیه سوئیچینگ و
موتور های  DCبکار میرونند .در بسیاری از کاربرد های صنعتی نیاز به تبدیل یک منبع ولتاژ  DCثابت به
یک منبع ولتاژ  DCمتغیر می باشد.
در صنعت به این گونه مبدل ها احتیاج داریم چون بر عکس سیستم های ولتاژ  ACسیستم های ولتاژ DC
به سادگی نمی توانند به وسیله ی یک ترانسقورماتور افزایش یا کاهش یابند .نمونه مثال های کاربردی
مبدل های  DC-DCدر صنعت مکان هایی هستند که  DC 24vرا از یک باتری کامیون به DC 12v
کاهش می دهند تا یک رادیو ماشین را بکار بیاندازند و همچنین در کامپیوتر های شخصی که AC 220v
باید به  5vو  12vو دیگر ولتاژ های  DCتبدیل گردد.

 -1-2مبدل  DCبه  DCچیست و چگونه عمل می کند؟
مبدل ) DC-DC (converterولتاژ  DCیک منبع را به سطح ولتاژ دیگری تبدیل می کند که ولتاژ
خروجی می تواند از ولتاژ ورودی کمتر یا بیشتر باشد .در مقابل مبدل  ، DC-DCمبدل  AC-DCقرار دارد
که ولتاژ متناوب را به ولتاژ ثابت تبدیل میکند و مبدل  DC-ACیا اینورتر که در آن ولتاژ ثابت به ولتاژ
متناوب تبدیل میشود.

1

مبدل  DC-DCدر منبع تغذیه سوئیچینگ و موتور  DCکاربرد دارد و جریان ورودی بیشتر جریان رگوالت
نشده ای است که از یک مبدل وارد مدار و پس از آن می تواند به سطح ولتاژ مورد نظر تغییر کند از این
مبدل به همراه یک ترانسفورماتور ایزوله در مدار منبع تغذیه سوئیچینگ استفاده می کنند .برای محرک
 DCاحتیاج به ترانسفورماتور نمی باشد.

 -2-2انواع مبدل های DC-DC
·مبدل باک
·مبدل بوست
·مبدل باک-بوست
·مبدل کاک (یا چوک)
·مبدل تمام پل
همه مبدلهای  DC-DCبر پایه مدار مبدل باک و مبدل بوست بوده و سایر مدارها در واقع ترکیبی از این
دو مدار هستند.
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فصل دوم
مدار بوست دوبل

 -1-3مدار بوست دوبل پیشنهادی
شکل ( )1یک طرح کلی منظم را از یک واحد  micro gridتهیه شده با  microsourceهای متفاوت
را نشان می دهد.

شکل(( )1برگرفته از مرجع ]) [1
مدار بوست دوطبقه پیشنهادی یک مبدل افزاینده  DCمی باشد و ولتاژ خروجی را به سطح ولتاژ مناسب
می رساند و در شکل ( )2نشان داده شده است.

شکل(( )2برگرفته از مرجع ]) [1

3

طبقه اول مدار بوست دوبل شامل سلف ورودی  ، L inدو دیود  D2،D1و خازن  C1است .طبقه دوم
مدار بوست دوبل یک مبدل  boost-flybackمی باشد که شامل یک ترانسفورماتور(یا سلف تزویج) ،
دو دیود  D4،D3و دو خازن خروجی  Co2،Co1است.
این مبدل با یک سوئیچ  S1درایو می شود.

-2-3عملکرد آغازی مدار ()CCM
مدل ساده شده ی مدار پیشنهادی در شکل( )3نشان داده شده است.

شکل (( )3برگرفته از مرجع ]) [1

مدار بوست دوبل ساده شده از یک سلف مغناطیسی  ، Lmسلف اولیه  ، Lk1سلف ثانویه  Lk2و یک
سلف تزویج ایده آل که دارای سیم پیج اولیه و ثانویه  N1و  N2می باشد ،تشکیل شده است.
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برای ساده سازی تجزیه و تحلیل مدار مبدل پیشنهادی برخی از فرضیات به شرح زیر قرار داده شده
است:

 )1تمام قطعات به حالت ایده آل در نظر گرفته شده است .در حالت روشن مدار ,مقاومت  Rو تمامیه
خازن ها و سوئیچ اصلی  S1نادیده گرفته شده اند .عالوه بر این افت ولتاژ رو به جلو در دیود های
 D1-D4هم در نظر گرفته نشده اند.

 )2همه خازن ها به اندازه کافی بزرگ و ولتاژ در همه ی خازن ها به عنوان ثابت در طول یک دوره
سوئیچینگ در نظر گرفته شده است.

 )3معادل مقاومت سری خازن های  C1 , Co1 , Co2صرف نظر شده است.

 )4نسبت سیم پیچ های سلف تزویج با  N1/N2برابر است.

جزئیات بیشتر از حالت پیوسته و ماندگار در قسمت های بعد ارائه داده می شود.

5

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

فصل پنجم
نتیجه گیری

-1-6نتیجه گیری

یک مبدل بوست و یک مبدل فالیبک با موفقیت با هم ترکیب شده اند و یک مبدل بوست دوبل را
تشکیل داده اند که به وسیله ی یک سوئیچ گین ولتاژ ورودی را باالتر می برد.
ولتاژ ورودی می تواند تا 21برابر افزایش یابد.
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